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Barncancerfonden Vastra

Org. l'lr: 8572(X-1369

FORVALTNING

STYRELSEN

Under 2014 har ett ordinarie ersmdte, ett konstituerande styrelsemdte och elva ordinarie styrelsemdten hSllits.

Styrelsen fdr Barncancerfonden Vdstra lemnar hermed fdljande redovisning fdr verksamhetsiret 2014.

Arsredovisningen 6r upprettad isvenska kronor, SEK.

O RD INARIE

Fredrik Parenius, ordfdrande

Petra Ambjtirnsson, vice ordfdrande

Jessica Wass, kass6,r (tom septemberl

Lina Rahal

Kicki Gunnarson

Bertil Uppstriim

Ulf Aronsson kassiir (from oktober)

Annelie Hiigstrdm

Ingvar Ringhage

SUPPLEANTER

Niklas J6nrup

Josefine S6derlund

Mikael Wiktorson

Anders Bergman

Christoffer Lillhaee-P
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REVISOR

Roger Thapper, KPMG AB, godkend revisor

REVISO RSS U P P LEA NT

Robert Andersson, KPMG AB, auktoriserad revisor

LE KM AN N AR EV ISO RE R

Leif Reimelid

AttMANT OM VERKSAMH ETEN

SYFTE OCH AN DAMAL

Barncancerfonden Vastra er en av Sveriges sex barncancerf6reningar. Fiireningen har som iindamSl:

att anskaffa medel fdr att stddja barn och ungdomar som drabbas av cancer, eller sjukdomar med narliggande

sjukdomsbild, samt deras famil.ier.

att beakta intressen och rettigheter fttr barn och ungdomar som har eller har haft cancer samt sjukdomar med

narliggande siukdomsbild.

att driva och uweckla kontaktverksamhet fdr drabbade barn och ungdomar och deras familjer.

att driva och utveckla kontaktverksamhet for fdreldrar och syskon till barn och ungdomar som avlidit icancer.

att informera om framsteg och nya rcin inom omrSdet barncancer,

VERKSAMH ETEN I STORT

Barncancerfonden Vdstra ar en ideellfdrening utan vare sig landstingsbidrag, kommunala eller statliga bidrag. Bidrag

till verksamheten kommer frin medlemsavgifter och bidrag fr6n privatpersoner, fdretag och andra organisationer.

Ins.iuknade barn och ungdomar inom fiireningens region tillhdr barnonkologiskt centrum vid Drottning Silvias Barn-

och ungdomssjukhus i Gtiteborg. Der bedriver fdreningen verksamhet liksom vid fiiljande sjukhus i regionen: Ryhov i

Jdnkdping, sddra Alvsborgs Ienssjukhus i Bores, Kdrnsjukhuset isk6vde, Norra Alvsborgs liinssjukhus iTrollhSttan,

centralsjukhuset i Karlstad och vid liinssjukhuset i Halmstad.

Arbetet i Barncancerfonden Vestra bedrivs till stor del i st6dgrupper fdr att ge barn med cancer och deras familjer stiid

och mdjlighet att trdffa andra med liknande erfarenheter. Det finns bland annat lokala familjekontakt-stiidgrupper, &
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unga vuxna, syskon och fdr familjer som fdrlorat sitt barn {vi som mist). Foreningen kan ocks5 ge stdd tiil saker som

kan dka trivseln och uppmuntra barnet, t ex Supersn6ret, akvarieleasing, fdrsk frukt och fikabrdd. En annan viktig del

av verksamheten er samtals- och trivselkvdllar pA avdelningen och pd hemsjukhusen. Pe hemsjukhusen erbjuds iiven

mdjlighet till massage.

Fdreningen kdper in erskort till olika idrottsevenemang och nojesparker/aktivitetscenter runt om i regionen.

lnneliggande fdreldrar erbjuds even massage. F6reningen bekostar bescik av sju kh u sclownerna pi avd.327/322 2

ggrlvecka samt nAgra gAnger per dr pi hemsjukhusen i upptagningsomrrdet. I foraldrakdken finns tillgeng till negra

populSra veckotidningar och minadsmagasin samt Gdteborgs-Posten.

Fcir att underlijtta fdr konsultsjukskdterskorna och syskonstddjaren att gdra hem- och skolbescik samt bes6ka

sjukhusen i regionen, betalar fdreningen fiir en bil som de kan disponera.

Nyinsjuknade barn fir en giva bestiende av en viiska med innehdll anpassat efter alder och information om

fdreningen.

Fdreningen ordnar helger med vistelse pA spa samt andra aktiviteter ftir mammor respektive pappor med barn under

behandling. Med f6reningens hjelp har det Sven ordnats tonArstr5ffar och syskontrdffar under ledning av personal.

Alla familjer med barn/ungdom under behandling erbjuds bidrag till en resa fiir rekreation. Fiireningen har ocksa

"sista 6nskan"-verksamhet. Familierna erb.juds iven att till en liten kostnad hyra fdreningens stuga Jon Bengtsetern i

Sunne i Vermland. Under 6ret bestiktes Jon Bengtsetern av 25 familier.

VAsENTLIGA HAN DE LsE R UNDER RAKENSKAPSARET

Fdreningens arbete bygger pi ideella arbetsinsatser. Totalt har ett hundratal personer varit engagerade i olika delar av

verksamheten pi ideell basis.

Styrelsen hade en kickoff i augusti ddr man kom fram till att fdreningen beh6ver se iiver sina rutiner de

arbetsbelastningen ar fdr hdg pi fdreningsinformatitren och styrelsens handbok behdver uppdateras. Stttdbehovet pe

hemsjukhusen behover kartldggas och bdssregistret behdver uppdateras. Detta blev grunden fdr "strukturprojektet"
med Petra Ambjdrnsson, vice ordfdrande som projektledare. Petra projektanstelldes under perioden oktober 2014-

mars 2015 fdr att arbeta med ovan ndmnda uppgifter.

Fdreningens tidning Solstrimman har utkommit med ett sista nummer i tryckt form i mars 2014 och skickas numera i

digital form. Redakttir fdr dessa nyhetsbrev dr fdreningsinformatiiren.

Vi har under eret i samband med v6rt namnbyte tryckt upp jackor och trdjor for vera representanter att bdra under

olika arrangemang. Vi har ijven tagit fram flaggor, rollups och nya broschyrer, Godis, ballonger och tablettaskar har vi

tagit fram f6r att ge till barnen som presenter men iiven fdr att dela ut i samband med information pa olika event.

Fdreningen har under eret medverkat ien rad sammanhang fdr att sprida information om ver verksamhet och var sak

;ven till allmdnheten. Ofta handlar nedan ndmnda insamlingsa rrangem ang iiven om att informera och sprida kunskap,

vilket blir naturligt ndr representanter frin vdr fcirening finns pA plats, Som exempel kan namnas fdreningens ndrvaro

pe BMws eterfdrsiljare under september och oktober 2014. BMW samlade in pengar till Barncancerfonden och

representanter fdr fdreningen fanns pe plats fdr att informera och sprida kunskap. I
Sida 5114



Barncancerfonden VSstra

Org. Nr:85720+1359

Pe internationella barncancerdagen genomfdrdes ljusmanifestationer pi flera h6ll. I centrala Gdteborg genomfdrdes

ett fackeltag tillsammans med Team Rynkeby.

Storre insamlingsinitiativ till fdrmAn fdr Barncancerfonden Vastra har till exempel varit "Musik mot cancer"

Trollhettan, "FOr att vi kan" i Mdlndal, "Rock mot Cancer" i Hjo, I mars genomfdrdes arrangemanget Spin of Hope pA

ett antal treningsanlSggningar runt om ivirt omrede.

Under Barncancermenaden september arrangerades promenader pd flera h6ll i regionen frir att samla in pengar till

Barncancerfonden. Under en del av evenemangen samlades even in pengar till Barncancerfonden Vdstra.

Foreningen har under Sret arbetat tillsammans med Barncancerfonden, Bland annat vid BMW:s kampanj, Spin of Hope

samt vid Walk of HoDe.

MEDLEMMAR

Vid erets slut hade 1408 medlemmar betalat medlemsavgiften l 2OL4.

ANSTALI.DA

Petra Ambjdrnsson projektanstSlldes pi halvtid av Barncancerfonden Vestra fran oktober 2014 till mars 20L5.

OVRIG INFoRMATIoN

FOreningens representant i Barncancerfondens styrelse har varit Lina Rahal med Fredrik Parenius som suppleant.

F6reningen har ett 9o-konto och 5r dArmed kontrollerad av fdreningen Svensk Insamlingskontroll. De har det senaste

6ren skerpt sina regler vilket har inneburit att fdreningen har blivit ennu mer noggrann i den interna kontrollen.

POSTADRESS: Stora Avdgen 2L 436 34 Askim

TETEFON: 031-84 51 03

WEBBPLATS: www.barncancerfonden.se/vastra

E-POST: vastra@barncancerfonden.se

PG: 90 06 60-2

BG:900-6602 t
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Int5kterna under de senaste fem aren har varierat, vilket framfiir allt beror pe arv och enskilt stora gavor.

F6reningen har under 6ret erhellit ett stdrre aru pa 2 244 207 kl

Enligt Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar samtliga organisationer med 90-konto, skall minst 75% av

insamlade medel g6 till endamelet och h6gst 25% av insamlade medel fer ge till insamling och administration.

NYCKE LTAt

Ar

Totala intakter (tkr) (rapport Svensk

Insamlingskontroll)

Andamilskostnader (tkr)

Insamlings- och administrationskostnader tkr

Resultat tkr

Eget kapital (tkr) (rapport Svensk

Insamlingskontroll)

AndamAlskostnader/intekter (rapport Svensk

Insamlingskontroll) %

lnsamlings- och administrationskostnader/intekter
% (rapport Svensk Insamlingskontroll)

Medlemsantal

20L4

6 409

3746

203

2 460

10 054

58

1 408

2013

3 133

3 491

240

576

7 594

1L1

8

1 360

2012

4 480

2 473

346

7 0L9

55

8

L074

20L1,

5 149

2010

4lzt

26a6 3 257

561

1 902

545

319

5 357 3 455

7952

11

1185 L 476 ,
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Not 2014

229 700
6116 449

16 000

2013

24t 450
2 808 973

18 600

verksamhetsintekter
Medlemsavgifter
Gevor

ovriga intekter

Verksamhetskostnader
Andamdlskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Verksamhetsresultat

ti\rerskott frln linansiella poster
ovriga renteintekter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella postel

Arets resultat

2
3

5 362 L49

-3 745 L52
-26 940

-175 823

3 069 023

-3 491039
-25 181

-215 365

-3 948 914

2 4L3 235

46 896

-3 731585

-662 562

| 238 9L7

46 896

2 450 r3L

2 Ail L?L

| 2389L7
s76 355

576 355 p
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TILLGANGAR

AnleggningstillSlnSar

Materlella anlaggningstillgangar

Byggnader och mark

Finansiella anlSSSninSstilltangar
Ungfristiga vijrdepappersinnehav

Summa anlSggningstillglngar

Omsettningstillganga.

Kortfrlstiga fordringat
Fiirutbetalda kostnader och upplupna intekter

fassa och bank

Summa omsettnlnFtlllglngar

SUMMA NIGANGAR

Not 2014-L2-3L 20L3-t2-3L

332 458 348 57L

332 458 348 57L

3 179 006 L 729 005

3 179 005

3 511464

r 729 006

2077 577

21598 7 456

21598
6 745 019

67667L7

10 278 181

7 456
5 775 790

s 783 246

7 a@ a23,,'
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EGET KAPITAL OCH SKUTDER

Eget kapital

Balanserat kapital
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter
summa kortfrbtiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 20t4-L2-3t

7 594lt4
2 460 t3t

20L3-r2-3L

7 0L7 759

576 355

10 054 245 7 594 LL4

190 028

13 359
20 549

252 LOg

10 000
4 600

223 936

10 27E 181

266 709

7 860 423

stellda sakerheter

Ansvarsfdrbindelser

Inga

Inga

Inga

tnga ,0
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NOTER

Not I Redovisnings- och varderingsprinclpel

F0reningens redovisnings- och verderingsprinciper Overensstdmmer med ersredovisningslagen, BFNAR

2012:1 (K3) och FRlls Styrande riktlinjer fiir ersredovisningen.

Overg5ng till K3-regelverket innebdr byta av redovisningsprincip. Bytet av redovisningsprincip har
inneburit att jdmforelseeret 2013 reknats om i enlighet med de nya arsredovisningsprinciperna.

Resultatrekningen
Verksamhetsintekter

Endast det infltide av ekonomiska fdrdelar som fdreningen erhellit eller kommer att erhllla fdr egen

rekning redovisas som intakt.
Intdkter varderas, om inget serskilt anges nedan, till verkliga vArdet av det som erh6llits eller kommer att
erhellas.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningarna fdr medlemskap ifiireningen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalningen fran medlemmen och intaktsredovisas iiver den tidsperiod som avses

G6vor och bidrag

En transaktion i vilken fdreningen tar emot en tillgeng eller en tjenst som har ett verde utan att ge

motsvarande verde i utbyte 6r en geva eller ett erhellet bidrag. Om tillgAnten eller tjansten erhSlls derfiir
att foreningen upprylh eller kommer att uppfolla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att
aterbetala till motparten om villkoren inte uppfolls, 5r det ett erh6llet bidrag. Ar det inget bidrag er det
en giva.

(i\rriga intekter
ovriga intekter ar intekter som inte er primdra f<ir fdreningen. Om en del av lokal hyrs ut redovisas

hyresintekter som en 6vrig intekt om det inte hiir till foreningens huvudsyssla att hyra ut lokaler. Till

ovriga intdkter raknas 6ven realisationsvinst vid fiirseljning av en fastighet.

verksamhetskostnadel
Verksamhetskostnader delas in i f6ljande funktioner; andam6ls-, insamlings- och

administrationskostnader

Andomdlskostnoder

Andam6lskostnader ar sedana kostnader som kan henfiiras till fiireningens uppdrag enligt stadgarna.

lnsdmlingskostnader

tnsamlingskostnader er direkta kostnader fdr det insamlingsarbete som riktar sig mot fdreningens
samtliga givare. u
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Ad m i n i stro ti o n s ko stn d d e r
Administrativa kostnader 5r sldana kostnader som behiivs fdr att administrera organisationen.
Administrationen utgOr en kvalit6tsgaranti fdr Sndam6let och fdr givaren. Administrativa kostnader dr tex

styrelsemiiten, revision av fOreningen, arvoden till styrelsen och administrativa system.

Balansrekningen

Tillgengar, skulder och avsettningar vArderas till anskaffningsvardet om inget annat anges nedan.

M dte ri e I ld och i m m ote ri e I I d o n liig g n i ngsti llg d ng o r

Materiella och immateriella anlaggningstillgengar varderas till anskaffningsverdet minskat med

avskrivningar enlig plan.

garncance onden Vestra

Org, Ni 857204-1369

Avskrivning sker lin.iert 6ver tillgengens beraknade nyttjandeperiod.

Byggnader

lnventarier

Not 2 Gavor och bidrat
Insamlade medel f6rdelar sig enligt f6ljande

Allmanheten
Fdretag

Andra organisationer
6 116 449

Av ovansteende belopp har 6 116 449 kr (2 808 973) insamlats via go-konton

I insamlade medel fr6n allmenheten inger arv med 2 655 673 kr
I insamlade medel organisationer ingar Spin of Hope med 433 821 kr (322 500 kr)

Ftiljande avskrivningstider till6mpas

30 6r
5ar

20L4

4 844 494
40L844
87O LLL

2013

1 957 896

25L 5u

599 566

2 808 973

Not 3 ovriga intakter
Hyror JonBengtsatern

Summa

Not 4 Revision

Revisionsarvode, KPMG

Revisionsarvode, Alingsis Revision

dvriga uppdrag

Summa

Not 5 dvriga renteintiiKer och liknande poster
RAntor

Not 5 Leasing

FOreningen hyr kontorslokal

2014
16 000

2013

18 600

16 000

2014

12 500

0

0

18 600

2013

6 250

47 576

0

12 500

2014
45 896

53 766

2013

64 378

46 896

2014
43 208

64 378

2013

37 280
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Not 7 Materiella anla$nlntstllltlngar
Byggnader och mark
Jon Bengtsitern
Anskaffningsvarde byggnad

Anskaffningsvarde mark
Ack avskrivning
Arets avskrivning

BoHiirt verde

Not 8 Ungfrlstlga verdepappersinnehav

SHB Lux Kortrantefond

SHB MultiAsset L

Not 9 Egst kapital
Ing6ende balans

Arets resultat

mr+l2-tt

483 400

17 600
-152 429
-15 113

20fit-l2-31

483 400
17 500

-136 315
-16 113

332 458 348 571

Redovisat v{rde Marknadsverde
179 005

3 000 000
2r2229

3 191 557

3 179 005

20!r-12-31
7 594 LL4
2 460 L3L

3 403 796

2013-12-31
7 0t7 759

575 355

10 054 245 7 594tt4 )
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Gdteborg den 9 mars 2015

Fredrik PareniA
Ordftirande,l 

\i i ilr ,-.i

\[t \ \/1"\^-
df aroniso\y

J

Ver revisionsberattelse har avgivits den 11 mars 2015

/'''7//.-----> | ,, /' /"r^ V l.-'---
/

Roger Thapper
Godkand revisor

,F^#;,"b--
Vice ordfiirande

r1 /.
,/':-/('7i//:1

Infvar Ringhage

t/ | t I
/utJ,, V^Jr|{\

Kicki Gunnarson I t

| , tl ,,,,

zr\nne.t+r--{*{>
Annelie Hdgstrdm

,.'/)=/[ t4.*"/
Leif {eimelid t--,'
Lekmannarevisor
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